Cynhyrchwyd gan Cyngor Sir Ceredigion
Hydref 2018
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Cofrestru Darparwyr Gofal Plant
Diolch am ddatgan diddordeb mewn dod yn gyflenwr ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.
Cyngor Sir Ceredigion yw'r awdurdod gweithredol ar ran eich awdurdod lleol chi.
Mae hyn yn golygu byddwn yn delio â'ch cais i gofrestru, ceisiadau rhieni a gwneud
eich taliadau ac ati. Felly, bydd angen i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion fel
darparwr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion
trwy'r manylion cyswllt canlynol:

Ffoniwch: Clic Ceredigion 01545 570881
E-bost: clic@ceredigion.gov.uk

TIP:
Sicrhewch bod gennych fanylion cofrestru AGC a manylion cyfrif banc/cymdeithas
adeiladu yn barod cyn i chi ddechrau.

Cam 1:
Cliciwch ar y dolen isod:
https://clic.ceredigion.gov.uk/ufs/LOGIN.eb

Dylai'r sgrin isod ymddangos yna cliciwch ar yr opsiwn 'Cofrestrwch'.
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Cam 2:
Bydd y sgrin isod yn ymddangos. Bydd angen i chi gofrestru'r manylion cyswllt ar
gyfer y lleoliad gofal plant yma. Ar ôl i chi gwblhau'r adrannau i gyd, cliciwch
'Cofrestru'.

TIP:
Ar gyfer grwpiau sy’n cael ei redeg yn wirfoddol e.e. Cylch Meithrin / Grŵp Chwarae /
Clwb ar ôl Ysgol ac ati.

Cofrestrwch gydag enw cyswllt yr arweinwyr a rhowch y cyfeiriad e-bost
a rhif ffôn generig ar gyfer y lleoliad.
Gall y pwyllgorau newid ac rydym am sicrhau bod gohebiaeth gyda'r lleoliad ac nid
gydag unigolyn sydd wedi gadael.

Cofrestrwch gydag
enw cyswllt yr
arweinwyr a
rhowch y cyfeiriad
e-bost a rhif ffôn
generig ar gyfer y
lleoliad.
Gwnewch yn siŵr
eich bod yn rhoi
manylion ffôn i
mewn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw nodyn o'r cyfrinair! Bydd angen hwn arnoch bob
tro y byddwch yn mewngofnodi i'r system.
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Cam 3:
Unwaith byddwch wedi clicio ar ‘Cofrestru’ bydd y sgrin canlynol yn ymddangos.

Cam 4:
Byddwch yn derbyn e-bost wrth Clic Ceredigion (gweler isod), bydd RHAID i chi glicio ar y
ddolen yn yr e-bost er mwyn gallu barhau ar broses gofrestru.
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Cam 5:
Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif, gallwch fewngofnodi yn ôl i'r system a dechrau
ar y broses gofrestru.
Rhowch y cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair a ddefnyddiwyd gennych i greu cyfrif.

Cam 6:
Dylech chi gyrraedd sgrin sy'n debyg i hyn. Cliciwch ar yr opsiwn 'Cysylltwch â ni'.
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Cam 7:
O'r rhestr ffurflenni electronig, dewiswch yr opsiwn Cofrestru i Ddarparwyr Gofal
Plant' o'r rhestr. Yna cliciwch 'Nesaf'

Cam 8:
Rydych wedi cyrraedd y ffurflen gofrestru yn llwyddiannus.

ar 01970 633034 neu
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Cwblhewch bob adran gorfodol.
Bydd angen i chi sicrhau bod gennych fanylion cofrestru AGC a manylion
cyfrif banc / cymdeithas adeiladu cyn i chi ddechrau.
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Ar ôl i chi gwblhau'r holl feysydd perthnasol a chytuno ar delerau ac amodau'r cynnig
cliciwch ‘CYFLWYNO’.
Yna byddwch yn derbyn rhif cyfeirnod.

Beth nesaf?


Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau derbyn eich cais i gofrestru



Bydd yr Uned Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn e-bost i gadarnhau bod
cais wedi cael ei gwneud.



Bydd yn cymryd 10 - 15 diwrnod ar gyfer cymeradwyo eich cais.



Unwaith y caiff ei gymeradwyo, byddwch yn derbyn e-bost i hysbysu ei fod wedi'i
gymeradwyo.

Rhif Credydwr:


Ar ôl i chi dderbyn yr e-bost cymeradwyo bydd yr Uned Gofal Plant yn cysylltu â chi i
ddarparu rhif credydwr.



Cadwch hwn yn ddiogel. Bydd angen eich rhif credydwr arnoch bob tro
byddwch yn mewngofnodi i’r system i gwblhau'ch hawliadau misol am
daliadau, a chofnodi’r presenoldeb.

Telerau ac Amodau Darparwyr Gofal Plant 2018


Mae Telerau ac Amodau'r Cynnig Gofal Plant ar gael fel dogfen ar wahân.
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Canllawiau

Hawlio
Misol
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RHAID CWBLHAU'R Hawliadau Misol o fewn y
4 DIWRNOD GWAITH CYNTAF O BOB MIS.
Cam 1:
Mewngofnodwch i'r Porth Cwsmer yn Clic Ceredigion https://clic.ceredigion.gov.uk/ufs/LOGIN.eb?ebd=0&ebz=1_1539094874948 gan
ddefnyddio manylion cyswllt eich cyfrif.

TIP:
Os na wnaethoch nodi'r cyfrinair a'ch bod wedi anghofio, cliciwch ar ‘Adfer Cyfrinair’
a dilyn y cyfarwyddiadau.

Cam 2:
Unwaith byddwch wedi mewngofnodi yn llwyddiannus, cliciwch ar 'Cysylltu â ni'
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Cam 3:
Dewiswch 'Ffurflen Darparwyr Hawlio Misol yna cliciwch ar waelod y dudalen.

Cam 4:
Dewiswch eich dewis iaith, yna cliciwch 'Nesaf'.
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Cam 5:
Rhowch eich Rhif Credydwr yn yr adran (gweler isod), yna Cliciwch ar 'Dechrau'.
Byddwch wedi derbyn e-bost gan Gyngor Sir Ceredigion yn darparu’r rhif credydwr.

Os dangosir y neges isod, edrychwch ar y rhif credydwr a cheisiwch eto;

Nid yw eich manylion wedi cael eu cydnabod. Gwiriwch a cheisiwch eto

Cam 6:
Yna bydd yr opsiynau isod yn ymddangos, cliciwch ar 'Gwneud Hawliad'.
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Cam 7:
Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y gwahanol gamau hawlio a ddangosir ar dop y
rhestr hawlio fisol gofal plant. Bydd llinell ar gyfer pob plentyn gymwys ar gyfer pob
wythnos gymwys.

Unwaith y bydd yr HOLL linellau wedi'u diweddaru, cliciwch ar

Bydd y neges yma’n ymddangos -

TIP:
Gweithrediad Hawlio


Os ydych yn hapus bod yr oriau a archebir a'r nifer o ddyddiau a archebir yn
gywir, cliciwch ar yr opsiwn ‘HAWLIO’.



Gwrthod Gwyliau – defnyddiwch yr opsiwn yma pan fyddwch chi fel lleoliad ar
gau os ydych ar eich gwyliau. Peidiwch â dewis os yw'r plentyn ar wyliau



Gwrthod Gadael – defnyddiwch yr opsiwn yma yn unig os yw’r plentyn wedi
gadael eich lleoliad.



Cliciwch

i gwblhau'r hawliad ac nid cau’r tudalen yn unig.
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Cam 8:
Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau bod eich gwybodaeth wedi'i gyflwyno (isod).



Ar ôl i'r cais gael ei gyflwyno bydd yr Uned Gofal Plant yn gwirio bod hyn yn gywir.



Unwaith y bydd yr holl hawliadau wedi'u cyflwyno o fewn pedwar diwrnod gwaith
cyntaf y mis, bydd yr Uned Gofal Plant yn anfon taliadau at yr adran Gyllid i
gynhyrchu'r taliadau.



Yna byddwch yn derbyn nodyn manylion taliad gan Dîm Cyllid Cyngor Sir
Ceredigion. Bydd y nodyn taliad yn rhestru'r taliadau ar gyfer y plant sy'n cael eu
hariannu. Ni fydd enwau plant ar y nodyn taliad. Fodd bynnag, fe welwch y Rhif
Cyfeirnod Unigryw ar gyfer pob plentyn.



Bydd taliadau yn cael ei gwneud trwy BACS i mewn i'ch cyfrif erbyn ail neu drydedd
wythnos y mis.



Bydd angen ail-dalu unrhyw Ordaliadau i Gyngor Sir Ceredigion.
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Canllawiau
Cofnodi
Presenoldeb
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Ar ddiwedd pob wythnos neu fis bydd rhaid i chi ‘Gofnodi
Presenoldeb’ am yr oriau y mae'r plentyn / plant wedi eu defnyddio i
fynychu'ch lleoliad o dan y Cynnig Gofal Plant. Ni allwch gofnodi
presenoldeb plant am yr wythnos ymlaen llaw.
Dilynwch Gam 1 i 5 o'r Canllaw Hawlio Misol er mwyn mewngofnodi
mewn i’r system i gofnodi presenoldeb.
Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, dilynwch y canllawiau isod.

Cam 6:
Bydd yr opsiynau isod yn ymddangos, cliciwch ar 'Cofnodi Presenoldeb'.
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Cam 7:
O’r ddewislen dewiswch fis, yna un o’r wythnosau (Wythnos yn dechrau).

Dewiswch mis

Wythnos yn dechrau

Unwaith y bydd yr wythnos wedi'i ddewis, bydd y rhestr o blant yn cael ei arddangos.
Cwblhewch y wybodaeth briodol ar gyfer pob plentyn
Dylid cwblhau'r POB adran ar gyfer POB llinell.

Ar ôl cwblhau'r holl adrannau, cliciwch ar Gosod Presenoldeb'.
Bydd y neges isod yn ymddangos i gadarnhau bod yr holl adrannau wedi'u cwblhau
a bod y presenoldeb ar gyfer yr wythnos honno wedi cael ei chofnodi;

Os na, yna bydd neges yn ymddangos bod yna gamgymeriad gan nodi na chaiff rhai
adrannau eu cwblhau.
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Bydd angen i chi ailadrodd y camau ar gyfer pob wythnos
o’r mis cyn clicio ar 'Gorffen'

Sylwch mai dim ond ar y nifer o oriau y byddwch chi'n cael eu hariannu o dan y
Cynnig Gofal Plant y byddwch yn adrodd amdani. Nid oes angen adrodd ar unrhyw
oriau mae rhieni yn talu amdano ar wahân.

Hawlio elfen Addysg Cyfnod Sylfaen - Bydd angen i chi adrodd os ydych chi'n
ymwybodol bod y plentyn yn cymryd eu hawl i elfen Addysg y Cyfnod Sylfaen naill ai
yn eich lleoliad chi neu gyda darparwr arall. Defnyddir y wybodaeth hon at ddibenion
monitro Llywodraeth Cymru.

Gobeithio y bydd y nodiadau canllaw hyn o gymorth i chi. Os oes gennych unrhyw
ymholiadau ar unrhyw adeg, cysylltwch â'r Uned Gofal Plant trwy ffonio 01545
570881 neu anfonwch e-bost at Clic@ceredigion.gov.uk
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